Onsdag den 30. maj 2018 afholdt Helgenæs menighedsråd møde i Helgenæs præstegård.
Alle medlemmer var tilstede. Graver Malene Høgh deltog.
1.Mødet indledtes med syn over Helgenæs kirke, kirkegård og præstegård.
2. Siden sidst.
a. Forårskomsammen 2. maj.
28 deltagere i alt. Samlet pris 700 kr.
b. Familiegudstjeneste/spisning 16. maj.
Ca. 50 deltog. 28 betalende.
Samlet udgift for menighedsrådet 8.279 kr.
3. Meddelelser.
a. Legatgravsteder og ustabile gravsten.
Kirkegården er gennemgået af konsulent fra Miljøhuset i Vejle. Man afventer rapport.
Der er modtaget standardskrivelse fra provstiet til gravstedsfæsterne.
b. Ophavsret – kirkens brug af billeder fra Internettet.
Man tilmelder sig ”Visda” (Visuelle rettigheder Danmark). Pris 82 øre pr. folkekirkemedlem.
Der er ca. 350 folkekirkemedlemmer på Helgenæs. Kassereren tilmelder.
c. Sognepræsten har søgt dispensation fra sin bopælspligt i Tved præstegård med virkning fra
1. august 2018. Dispensation meddelt fra biskoppen. Samtidig er sognepræsten bevilget afsked med
udgangen af juli måned 2020.
4. Graveren.
Gravermedhjælper Belinda Wilkens Støve har sagt op pr. 1. september 2018.
Graverne har været samlet for at drøfte, hvordan sommeren kan dækkes.
Graverne er indstillet på på sigt at indgå i et forpligtende graverteam.
Der holdes møde mellem kontaktpersoner og gravere fredag 1. juni.
5. Kassereren.
Kassereren forelagde revideret budget for 2019.
Der er tildelt ekstra ligningsmidler på grund af resultatet af overenskomstforhandlingerne på det
offentlige område.
Der er indhentet to tilbud på fældning af selvsåede træer i præstegårdshaven:
Fra Vibes træpleje 97.500 kr. Fra Ahls træpleje 61.250 kr. Begge tilbud er incl. moms.
Man søger en bevilling på 1.000.000 kr. til renovering af kirkegårdens syddige.
Menighedsrådet vedtog det reviderede budget med følgende stempel:
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Kassereren forelagde kvartalsrapporten for perioden 1/1-2018 til 31/3-2018.
Perioden viser et overskud på 89.693,80 kr. Skyldes, at visse udgifter, der afregnes årligt, endnu ikke er
betalt.
Menighedsrådet bevilgede kassereren refusion for reparation af computer: 1892,26 kr.
6. Studietur.
Menighedsrådene afholder fælles studietur 3. juni.
4 medlemmer og sognepræsten deltager. Ilse Mortensen og graveren er forhindrede.

7. Vores egen skovtur.
Menighedsrådet arrangerer skovtur til præsteskoven onsdag 25. juli kl. 18.
8. Aftaler vedr. sammenlægning af menighedsråd.
Formanden mindede om, at der skal holdes møder inden næste fællesmøde (23. oktober) mellem de
enkelte grupper.
9. Næste møde.
Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag 11. september kl. 19.30.
10. Eventuelt.
Medlemmerne af aktivitetsudvalget gennemgik planerne for aktiviteter 2018-19.
Menighedsrådet bakkede op.
Bestyrelsen for Kulturhuset Helgenæs Præstegård har lejet huset ud til lokale foreninger.
Dette er ikke tilladt i henhold til lejekontrakten. Dette meddeles bestyrelsen af kirkeværgen.
Det er endvidere meddelt bestyrelsen, at hvis man ønsker ny vandvarmer, må foreningen selv betale.

